Zápisnica č. 19/2017
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(26.04.2017, zasadacia miestnosť KGPB)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: Ing. Baranovič, Ing. Vlček, Bc. Paulisová
Hostia: doc. Ing. Ivan Černý, PhD., prodekan FAPZ, Ing. Zuzana Paštiaková, tajomníčka FAPZ
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie Systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., osobitne privítal
prodekana FAPZ doc. Ing. Ivana Černého, PhD. a tajomníčku fakulty Ing. Zuzanu Paštiakovú. Následne
doc. Candrák predložil návrh programu zasadnutia AS FAPZ a vyzval členov AS na predloženie
doplňujúcich, alebo pozmeňujúcich návrhov k programu. Doc. Candrák predniesol doplňujúci návrh,
zaradenie do programu bod týkajúci sa Správy o hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok 2016. Nakoľko
neboli vznesené iné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy, dal doc. Candrák hlasovať o návrhu
upraveného programu zasadnutia.
Výsledok hlasovania: návrh programu bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 1/19/2017: AS FAPZ schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Upravený návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie Systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
4. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o hospodárení FAPZ SPU v Nitre v roku 2016.
5. Rôzne.
6. Záver.

Bod 2
Doc. Candrák navrhol za na overovateľov zápisnice prof. Hala a Ing. Rušinovú. Žiadne iné návrhy
členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 2/19/2017: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Marka Hala, PhD.
a Ing. Máriu Rušinovú.

Bod 3
Doc. Candrák požiadal prodekana doc. Černého o predstavenie návrhu systemizácie pracovných
miest na fakulte na rok 2017. Doc. Černý informoval o aktuálnych problémoch v súvislosti s počtom
zamestnancov, klesajúceho počtu študentov a schválenom prerozdelení dotácie na SPU v Nitre.
Z dôvodu snahy vedenia fakulty nezasahovať do pohyblivých zložiek miezd zamestnancov, sa vedenie
FAPZ rozhodlo pristúpiť k optimalizácii počtu a štruktúry pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. Informoval o návrhu zníženia celkového počtu pracovných miest o 18 zamestnancov
(dohodou, resp. odchodom do starobného dôchodku). Pri niektorých pracovníkoch dôjde ku
skráteniu pracovných úväzkov. Vedenie fakulty tieto záležitosti riešilo individuálne s tými
zamestnancami, ktorých sa to dotýkalo. Ďalej doc. Černý informoval o pláne vypísania, resp.
nevypísania výberových konaní na niektoré funkčné miesta odborných asistentov, ktoré bude riešené
znížením pracovného úväzku na obdobie 1 roka. Ďalej doc. Černý informoval o vývoji, resp. redukcii
pracovných miest na jednotlivých pracoviskách od roku 2016. Doc. Černý na záver informoval
o potrebe personálneho riešenia na niektorých pracoviskách, ktorých sa vzniknutá situácia bude týkať
vo väčšej miere. Následne doc. Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu, v rámci ktorej vystúpili doc.
Candrák, doc. Gálik, doc. Gašparík, prof. Baranec, doc. Macák, doc. Černý, prof. Halo, prof. Strapák
a prof. Ložek. Po skončení diskusie dal doc. Candrák hlasovať o návrhu systemizácie.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/19/2017: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok systemizáciu pracovných miest FAPZ SPU
v Nitre na rok 2017.

Bod 4
Predseda AS FAPZ doc. Candrák požiadal tajomníčku fakulty Ing. Paštiakovú o predstavenie Správy
o hospodárení FAPZ SPU v Nitre v roku 2016. Tajomníčka fakulty podrobne uviedla čerpanie
finančných prostriedkov na fakulte, ako aj jednotlivé príjmy v roku 2016. Po prednesení správy otvoril
k tomuto bodu diskusiu doc. Candrák. Následne dal o správe verejne hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 4/19/2017: AS FAPZ schvaľuje Správu o hospodárení FAPZ SPU v Nitre v roku 2016 bez
pripomienok.

Bod 5
V tomto bode informoval doc. Candrák o priebehu a záveroch ostatného zasadnutia Rady vysokých
škôl, najmä o stanovisku Rady vysokých škôl k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a k pripravovanému
novému zákonu o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Ďalej v rámci diskusie vystúpili
doc. Gašparík a Ing. Mičiaková (rod. Rušinová).

Bod 6
Predseda AS FAPZ doc. Candrák poďakoval členom AS FAPZ za účasť a ukončil zasadnutie AS FAPZ
SPU v Nitre.

V Nitre 26.04. 2017

Zapísal: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
tajomník AS FAPZ

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda AS FAPZ SPU v Nitre

Overil:

Overil:

prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Ing. Mária Mičiaková (rod. Rušinová)

